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Порядок зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунку
коригування* набуває чинності 22 березня 2018 р.

Згідно з цим Порядком, не підлягають моніторингу (зупинці реєстрації)
податкові накладні/розрахунки коригування (далі – податкові
накладні), якщо:

• Такі накладні не надаються покупцю або складені на операції,
звільнені від ПДВ;

• Податкові накладні складені платником, обсяг постачання якого в
поточному місяці менше 500 тис. грн. та керівник якого займає
аналогічну посаду не більш ніж у трьох діючих платників податків;

• частка обсягу сплачених податків (крім імпортного ПДВ), зборів та
єдиного соціального внеску за останні 12 місяців в обсязі
оподатковуваних постачань за останні 12 місяців перевищує 3%; а
загальна сума ПДВ за зареєстрованими податковими накладними
протягом місяця не перевищує більше ніж на 40% найбільший
місячний обсяг ПДВ за останні 12 місяців.

Податкові накладні, що підлягають моніторингу, перевіряються на
відповідність критеріям ризиковості платника податку та операції, а
також показникам позитивної історії платника податку.

У випадку, якщо податкова накладна відповідає критеріям ризиковості,
її реєстрація буде зупинена (крім тих податкових накладних, які
відповідають критеріям ризиковості операції, але складені платником
податку, що має позитивну податкову історію).

Державна фіскальна служба України нещодавно розробила та
опублікувала проекти критеріїв ризиковості та показників позитивної
історії платника, які підлягають погодженню з Міністерством фінансів
України.

Ми будемо тримати Вас у курсі подальшого розвитку подій з цього
питання.

*Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків з питань
зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних»№117 від 21 лютого 2018. р.
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